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INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 Confira se a impressão do caderno de prova está legível e com todas as 30 (trinta) 

questões objetivas, sendo: 10 de Língua Portuguesa, 05 de Matemática e 15 de 

Conhecimentos Específicos. Caso haja alguma divergência, solicite ao fiscal a 

possibilidade de um novo caderno. 

 Verifique se as informações impressas no cartão resposta estão corretas. Em caso 

de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

 Preencha e assine corretamente o cartão resposta, de acordo com as instruções, 

utilizando somente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. 

 O cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura. 

 O tempo máximo de duração da prova é de 2 horas e 30 minutos, ou seja, das 13 

horas e 30 minutos às 16 horas. 

 Os dois últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos concluam a 

prova e possam sair juntos. 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

 Preencha as respostas no cartão, utilizando apenas caneta esferográfica com tinta 

azul ou preta. 

 Importante: observe a informação impressa em cada linha para preencher o cartão 

resposta corretamente. 

 Diante de qualquer dúvida, você deve comunicar-se com o fiscal. 
01 



 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

1) Nenhum aluno conseguiu boa nota. As palavras destacadas, na ordem, são 

RESPECTIVAMENTE: 

 

A  Substantivo, adjetivo, substantivo. 

B  Pronome indefinido, adjetivo, substantivo. 

C  Pronome relativo, adjetivo, adjetivo. 

D  Pronome pessoal, adjetivo, substantivo. 

 

2) Indique a alternativa em que há ERRO no uso do pronome pessoal: 

 

A  Este livro é para eu ler durante as férias. 

B  O advogado trouxe os documentos para eu verificar. 

C  O advogado trouxe os documentos para mim verificar. 

D  Os alunos entregaram os exercícios para eu corrigir. 

 

3) Indique a alternativa em que há ERRO no emprego do verbo haver: 

 

A  Houve um acidente na BR 116. 

B  Havia vários meninos na sala de aula. 

C  Houveram vários acidentes na BR 116. 

D  Os alunos se houveram bem nas provas. 

 

4) A ______ das ______ levou à ______ dos trabalhos da ______. Assinale a opção que 

preenche CORRETAMENTE, quanto ao emprego da grafia. 

 

A  Contenção – despezas – paralisação – empresa. 

B  Contenção – despesas – paralisação – empresa. 

C  Contensão – despezas – paralisação – empresa. 

D  Contensão – despesas – paralização – empreza. 

 

5) “A fotografia é uma operação instantânea que exprime o mundo em termos visuais, 

tanto sensoriais como intelectuais, sendo também uma procura e uma interrogação 

constantes. É, ao mesmo tempo, o reconhecimento de um fato, de sua expressão e de 

seu significado”. 
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Segundo o TEXTO, a fotografia: 

 

A  Reproduz objetiva e instantaneamente os elementos da realidade, sem propor, para 

eles, uma reinterpretação. 

B  É uma retomada de contato com elementos da realidade, para questioná-los e 

compreendê-los. 

C  Não pode, por resultar de um meio mecânico de reprodução da realidade, questionar 

o mundo que a gerou. 

D  É uma arte menor, por limitar-se a reproduzir a realidade, vedado que lhe é criar o 

seu próprio mundo. 

 

6) Assinale a opção em que há ERRO de ortografia: 

 

A  Eixo – léxico – paroxítono – prolixo – excitação. 

B Gengibre – berinjela – tigela – mexer – exame. 

C  Xícara – chimarrão – hexágono – hélice – fichado. 

D  Prache – xícara – atarrachar – próximo – trouxe. 

 

7) Observe as afirmativas abaixo e assinale aquela que estiver de ACORDO com as 

regras da sintaxe: 

 

A  Falaram sobre bastantes assuntos.  

B  Muito obrigada – disse o rapaz. 

C  É permitida visitas até às vinte horas. 

D  Suas atitudes implicaram no fechamento da empresa. 

 

8) Conforme  o novo acordo ortográfico, alguns vocábulos sofreram alteração no que diz 

respeito à acentuação. Assinale a alternativa em que todas as palavras NÃO são mais 

acentuadas de acordo com as novas regras ortográficas: 

 

A  Leem, ideia, veu, tem, voo. 

B  Joia, jiboia, assembleia, feiura, creem. 

C  Constroi, ceu, ideia, saude, pasteis.  

D  Salario, roi, gratuito, saudade, coo. 
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Fonte: http://www.essaseoutras.com.br/charges-engracadas-de-educacao-ensino-critica-alunos-e-professores/ 

 

9) No texto acima, o leitor pode INFERIR que a palavra ética dita pela professora 

estabelece uma estreita ligação com a fala do aluno por quê: 

 

A  O aluno não consegue saber como se escreve a palavra e por isso não o faz. 

B  A professora pede ao aluno uma tarefa que cabe a ela e o aluno consegue 

responder, mas o texto não demonstra a resposta. 

C  A falta do giz demonstra que já há falta de ética na escola, visto que o giz havia sido 

roubado. 

D  Depreende-se do texto que o aluno roubou o giz para não escrever na lousa.   

 

10) Indique o item no qual os vocábulos OBEDECEM à mesma regra de acentuação da 

palavra  ciência: 

 

A  Ânsia, âmbar, imundície. 

B  Míope, ímã, enjoo. 

C  Água, sério, supérfluo. 

D  Viúvo, argênteo, árvore. 
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MATEMÁTICA 
 

 

11) As cadeiras de uma sala de cinema estão distribuídas em 15 filas, com 5 cadeiras na 

primeira fila, 9 cadeiras na segunda fila, 13 cadeiras na terceira fila e assim por diante. 

Quantas cadeiras POSSUI a sala de cinema? 

 

A  495. 

B  199. 

C  501. 

D  480. 

 

12) Cristovam aumentou o preço dos produtos de seu mercadinho em 25%, pensando 

obter mais lucro. Como as vendas diminuíram muito, ele resolveu voltar a praticar os 

preços anteriores ao aumento. Que PERCENTUAL deverá reduzir, então, nos preços 

atuais de seus produtos para atingir seu objetivo: 

 

A  25%. 

B  30%. 

C  20%. 

D  50%. 

 

13) A soma de dois números naturais  m e n é 22 e o produto entre eles é 121. O 

QUOCIENTE entre os números m e n é: 

 

A  0. 

B  4. 

C  1. 

D  22. 

 

14) A fração a/b é geratriz da dízima periódica 0,7777... A SOMA entre os números a e b 

é: 

 

A 16 

B 15 

C 14 

D  13 
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15) Astrogildo fixou, na perpendicular, uma torre metálica no centro do campo de futebol 

do estádio de sua cidade. A torre tem 66,6 metros de altura. Na extremidade superior da 

torre está fixada, pela ponta, uma corda com 111 metros de comprimento. Astrogildo 

caminha, segurando a outra ponta da corda, em direção a uma das bandeirinhas de 

escanteio do campo. A que DISTÂNCIA do centro do campo deverá fixar esta ponta da 

corda para que a mesma fique esticada? 

 

A  177,6 metros. 

B  88,8 metros. 

C  44,4 metros. 

D  111 metros. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

16) O Papa Leão XIII publicou em 15 de maio de 1891 a Encíclica Rerum Novarum 

apresentando ao mundo católico os fundamentos e as diretrizes da Doutrina Social da 

Igreja. Era a primeira Encíclica Social já escrita por um Papa e marcava o posicionamento 

da Igreja frente aos graves problemas sociais trazidos pela revolução industrial. A data de 

15 de maio foi escolhida como o dia do Assistente Social pelos seguintes motivos, 

EXCETO: 

 

A  Os Assistentes Sociais europeus estavam sem solução frente aos problemas sociais 

existentes naquela época. 

B  A maioria dos Assistentes Sociais europeus no século XIX estava ainda utilizando 

como cartilha as obras socialistas de Marx e Weber. 

C  Estavam fragilizados teoricamente em consequência de sua formação ainda muito 

precária. 

D  Os Assistentes Sociais assumiram o documento e os ensinamentos contidos na 

Encíclica Rerum Novarum como base fundamental de seu trabalho. 

 

17) Os Planos de Carreira, Cargos e Salários - PCCS deverão ser instituídos em cada 

esfera de governo para os trabalhadores do SUAS, da administração direta e indireta, 

baseados nos SEGUINTES princípios definidos nacionalmente. 

 

A  O acesso à carreira estar condicionado à aprovação em concurso público de prova 

ou de provas e títulos. 
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B  Os Planos de Carreira, Cargos e Salários abrangem todos os trabalhadores do 

SUAS, desenvolvidos pelos órgãos gestores e executores dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais da Administração Pública Direta e Indireta, das 

três esferas de governo na área da Assistência Social.  

C  Para efeito da elaboração dos PCCS, na área da Assistência Social não se pode 

considerar a equivalência dos cargos ou empregos. 

D  Educação permanente significa o atendimento às necessidades de formação e 

qualificação sistemática e continuada dos trabalhadores do SUAS. 

  

18) O código de ética do Assistente Social, conforme a Resolução CFESS, n. 273, de 13 

de março de 1973, defende entre outros, os seguintes princípios fundamentais, EXCETO: 

 

A  Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a 

ela inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. 

B  Ampliação e consolidação da cidadania, com vistas à garantia dos direitos civis 

sociais e políticos das classes produtoras. 

C  Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade 

de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua 

gestão democrática. 

D  Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito 

à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das 

diferenças. 

 

19) A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência Social 

brasileira. Incluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada pela Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS – em dezembro de 1993, a assistência social inicia seu trânsito 

para um campo novo: o campo dos direitos, da universalização dos acessos e da 

responsabilidade estatal. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A  A LOAS cria uma nova matriz para a política de assistência social, inserindo-a no 

sistema do bem-estar social brasileiro concebido como campo de Seguridade Social, 

configurando o triângulo juntamente com a saúde e a previdência social.  

B  A inserção na Seguridade Social aponta, também, para seu caráter de política de 

Proteção Social articulada a outras políticas do campo social voltadas à garantia de 

direitos e de condições dignas de vida.  
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C  Entende-se por Proteção Social as formas institucionalizadas que as sociedades 

constituem para proteger parte ou o conjunto de seus membros.  

D  A Assistência Social tem como finalidade principal o reconhecimento público da 

legitimidade das demandas tais como a velhice, a doença, o infortúnio, as privações. 

 

20) De acordo com a Lei n. 8.742 de 7 de dezembro de 1993, no seu artigo 2º.,  a 

Assistência Social tem  por objetivos, EXCETO:  

 

A  A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 

B  Cobrar do Ministério do Trabalho o amparo às crianças e adolescentes carentes e 

sua integração ao mercado de trabalho. 

C  A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 

sua integração à vida comunitária. 

D  A garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

ou de tê-la provida por sua família. 

 

21) Algumas ações e serviços da Assistência Social não podem ser estruturados apenas 

na escala dos municípios, ou porque não possuem em seu território condições de 

oferecer serviços de alta e média complexidade, ou porque existem municípios que 

apresentam serviços de referência como polos regionais que garantem o atendimento da 

sua população e de municípios vizinhos. Frente a essa realidade, a cooperação é 

essencial para o desenvolvimento de serviços de referência regional. 

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A  O Consórcio Público é uma forma de desresponsabilização do município para não 

estruturar os serviços de Assistência Social. 

B  Nos casos em que a demanda do município não justifique a disponibilização, em seu 

âmbito, de serviços continuados nos referidos níveis de proteção social. 

C  Nos casos em que o município, devido ao seu porte ou nível de gestão, não tenha 

condições de gestão individual de um serviço em seu território. 

D  O Consórcio Público surge como uma opção para a otimização de recursos 

humanos e financeiros, com o objetivo de atender às demandas regionais. 
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22) A Lei n. 8.742 de 7 de dezembro de 1993, também conhecida como Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS, no seu artigo 15º, determina a competência dos Municípios:  

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A  Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos auxílios natalidade e 

funeral, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência 

Social. 

B  Criar programas de bolsa Família para atender às ações assistenciais de caráter de 

emergência. 

C  Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. 

D  Executar os projetos de enfrentamento da pobreza incluindo a parceria com 

organizações da sociedade civil. 

 

23) A profissão do Assistente Social tem um caráter interventivo. Para exercer a sua 

profissão, seja na esfera pública estatal ou no setor privado, enfrenta a necessidade de se 

capacitar e se atualizar de forma quase que permanente. Estar sempre atualizado é, 

portanto um pré-requisito profissional.  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A  Para executar um trabalho filantrópico e voluntário que dê respostas práticas ao 

usuário dos serviços. 

B  Para conhecer o processo político e de flexibilidade frente às contradições existentes 

entre as demandas institucionais e as dos usuários.  

C  Para reconhecer o papel de reprodução social, mantendo compensatoriamente o 

instituído.  

D  Para desenvolver um trabalho interdisciplinar com interface com profissionais de 

diferentes áreas. 

 

24) A Norma Operacional Básica - NOB/RH-SUAS, (Resolução 130 de 15.07.2005) após 

um amplo processo de discussão, aprimoramento e contribuições, consolida os principais 

eixos a serem considerados para a gestão do trabalho na área da assistência social.  

 

Assinale a alternativa que estiver INCORRETA: 

 

A  Princípios e Diretrizes para a gestão do trabalho, apenas no âmbito dos Municípios. 

B  Princípios Éticos para os Trabalhadores da Assistência Social. 09 



C  Responsabilidades e Atribuições do Gestor Federal, dos Gestores Estaduais, do 

Gestor do Distrito Federal dos Gestores Municipais para a Gestão do Trabalho no âmbito 

do SUAS.  

D  Organização do Cadastro Nacional de Trabalhadores do SUAS – Módulo 

CADS/UAS. 

 

25) De acordo com a norma operacional Básica da Assistência Social – Resolução 

MDS/CNAS n. 130 de 15 de julho de 2005 são responsabilidades da Gestão Básica dos 

Municípios, EXCETO:  

 

A  Alimentar e manter atualizadas as bases de dados dos subsistemas e aplicativos da 

REDE SUAS, componentes do sistema nacional de informação. 

B  Instituir plano de acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações de 

proteção social na rede própria e na rede prestadora de serviços, em articulação com o 

sistema estadual e de acordo com o sistema federal, pautado nas diretrizes da 

PNAS/2004. 

C  Identificar e reconhecer, dentre todas as entidades inscritas no Conselho Municipal 

de Assistência Social, aquelas que atendem aos requisitos definidos por esta Norma para 

o estabelecimento do vínculo SUAS. 

D  Inserir no Cadastro Único as famílias em situação de maior vulnerabilidade social e 

risco, não previsto nos critérios do Programa Bolsa Família (Lei nº 10.836/04). 

 

26) O fomento à cultura de valorização, respeito e promoção da convivência familiar e 

comunitária, constitui o cerne do Plano Nacional, que reconhece a família como o 

ambiente de excelência para o desenvolvimento da criança e do adolescente. O Plano 

representa um marco na defesa do direito à convivência familiar e comunitária, 

constituindo parâmetro para a reflexão e reorientação de práticas cristalizadas de 

atendimento à família, à criança e ao adolescente. O Plano fixou diretrizes, EXCETO: 

 

A  Reconhecimento das competências da família na sua organização interna e na 

superação de suas dificuldades. 

B  Primazia da responsabilidade do Estado no fomento de políticas integradas de apoio 

à família. 

C  Diminuição da autonomia do adolescente e do jovem adulto na elaboração do seu 

projeto de vida. 

D  Centralidade da família nas políticas públicas. 10 



27) O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e 

Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária tem como objetivos, EXCETO: 

 

A  Ampliar, articular e integrar as diversas políticas públicas para a promoção, proteção 

e defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. 

B  Difundir uma cultura de promoção, proteção e defesa do direito à convivência familiar 

e comunitária, com ênfase no fortalecimento ou resgate de vínculos de 

crianças/adolescentes com a família de origem.  

C  Proporcionar apoio psicossocial às famílias, visando à manutenção da criança e do 

adolescente infrator em centros de recuperação. 

D  Assegurar a excepcionalidade e a provisoriedade do acolhimento da criança e do 

adolescente em serviço de abrigo ou Programa de Famílias Acolhedoras, fomentando o 

processo de reintegração familiar e, na sua impossibilidade, o encaminhamento para 

família substituta. 

 

28) As normas, critérios e procedimentos para o apoio à gestão do Programa Bolsa 

Família e do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal no âmbito dos 

Municípios foram fixadas pela Portaria MDS n. 148, de 27 de abril de 2006 e publicada no 

Diário Oficial da União de 28.04.2006. O cálculo dos valores a serem transferidos aos 

municípios considerará indicadores de qualidade de gestão que reflitam, EXCETO: 

 

A  A qualidade e a integridade das informações constantes no CadÚnico, apuradas por 

meio do percentual de cadastros válidos. 

B  A atualização da base de dados do CadÚnico, os critérios fixados para pela lei do 

salário mínimo. 

C  As informações sobre o cumprimento das condicionalidades da área de educação, 

apuradas conforme regulamentação vigente. 

D  As informações sobre o cumprimento das condicionalidades da área de saúde para 

as famílias do PBF, apuradas conforme regulamentação vigente. 

 

29- O Programa Bolsa Família foi criado pela Lei n. 10.836/2004 e de acordo com o 

Art. 2o constituem benefícios financeiros do Programa, observado o disposto em 

regulamento: Assinale a alternativa que está INCORRETA: 

 

A  O benefício básico, destinado a unidades familiares com renda média de até cinco 

salários mínimos. 
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B  O benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação 

de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, 

crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos. 

C  Família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com 

ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico, 

vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros. 

D  Renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela 

totalidade dos membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda, nos termos do regulamento. 

 

30) De acordo com o Decreto n. 5209/2004, que regulamenta o Programa Bolsa Família, 

o Art. 4º. fixa os objetivos básicos do Programa Bolsa Família, em relação aos seus 

beneficiários, sem prejuízo de outros que venham a ser fixados pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome que, EXCETO: 

 

A  Promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, educação e 

assistência social. 

B  Combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional. 

C  Combater a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de 

pobreza e extrema pobreza. 

D  Promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações sociais 

do Poder Público.  
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